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POZNAŃ - OTWARCIE WYREMONTOWANEGO KOMISARIATU
POLICJI W TARNOWIE PODGÓRNYM
Dzisiaj odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanego Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym.
Remont budynku udało się sﬁnansować dzięki wsparciu samorządu tej gminy, Starostwu
Powiatowemu w Poznaniu oraz funduszom z Programu modernizacji Policji. W wydarzeniu
uczestniczyła kadra kierownicza garnizonu wielkopolskiego, a otwarcie uświetnili swoją obecnością
przedstawiciele władz samorządowych i współpracujących instytucji.
Uroczysty apel z okazji otwarcia wyremontowanego Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym rozpoczął się meldunkiem,
który Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu insp. Piotrowi Mące, złożył dowódca uroczystości. Na uroczystości
obecni również byli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Konrad Chmielewski, Komendant Miejskie
Policji w Poznaniu insp. Robert Kasprzyk wraz z zastępcami, Starosta Poznański Jan Grabkowski, Wójt Gminy Tarnowo
Podgórne Tadeusz Czajka, a także kierownictwo poznańskiej policji i przedstawiciele władz samorządowych.
W krótkim przemówieniu Komendant Wojewódzki podkreślił zmiany jakie zachodzą w całym województwie w kwestii
warunków pełnienia służby przez policjantów, czego doskonałym przykładem jest oddany właśnie do użytku budynek
komisariatu. Komendant Komendant Miejski Policji w Poznaniu podziękował przedstawicielom samorządu gminy Tarnowo
Podgórne i Starostwu Powiatowemu za pomoc w realizacji przedsięwzięcia.
Starosta Poznański wraz z Wójtem Gminy Tarnowo Podgórne życzyli policjantom, by po każdej służbie bezpiecznie wracali do
swoich rodzin i domów. Wyrazili nadzieję, że nowe warunki pracy wpłyną na osiągnięcie jeszcze lepszej współpracy i
wyników, a także pomogą zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.
Remont komisariatu został rozpoczęty w 2019 roku. Odbył się dzięki wsparciu samorządu – ﬁnansowo remont wsparło
Starostwo Powiatowe i Gmina Tarnowo Podgórne. Pozyskano też środki z Programu modernizacji Policji.
Na Komisariacie Policji w Tarnowie Podgórnym służbę pełni kilkudziesięciu funkcjonariuszy – są to policjanci prewencji, a
także pionu kryminalnego. Wszyscy zgodnie twierdzą, że budynek po remoncie jest nie do poznania. Po zakończeniu
oﬁcjalne części, komendant komisariatu mł. insp. Mirosław Gogołek oprowadził zaproszonych gości po siedzibie jednostki.
Gmina Tarnowo Podgórne to ważny region powiatu poznańskiego. Nowoczesny, bardzo dobrze wyposażony budynek Policji
zapewni funkcjonariuszom optymalne warunki pracy, a mieszkańcom gminy możliwość kontaktu z policjantami w
standardzie spełniającym wszelkie oczekiwania.
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